
آفه وصحبه وَمن احلؿد هلل ظذ كعؿي افثبوت ظذ اإلشالم وافُّسـي، وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـو حمؿد وظذ 

 اتبع هداه.

َُد:عَْاَبََأمَّ

ٓ بوفّسقف-إّن صوحَى هذا افؼول  ٓ يؽون إ إمو أكه جوهٌل بؿذهى افّسؾف أو ـوذٌب ظؾقفم،  -اخلروُج 

 !!(افؽؾؿيـ )أوَل خروٍج يف اإلشالم ـون ب : ٕنّ ُر ؾؾقخس فـػّسه مو صوء، وأحالمهو مُ 

َتدريَؾتؾَؽَمصقبٌةَ...َوإْنَــَتَ َتدريَؾادصقبُةَأظظُؿ.َؾنْنَــَتَٓ

ةِ افّتَِؿقِؿُي افذي ؿول فؾـبي  َِمؿد: »-صذ اهلل ظؾقه وشؾم-ؾُذو اخُلَوْيِكَ َيا َاهللَ ]افبخوري «. اتِؼ

َُِمَّؿُدَ»([، ويف روايي: 4603(، ومّسؾم )4433) ََيا (، وابن موجه 2962]شـن ابن مـصور )«. اْظِدْل

(472.]) 

 بخورجّي؟!!أم أكه فقس  بامذا خرج؟!

خورجقًو، بل إموًمو فؾخوارج افذين يلتون من بعده، ؾؼول ظـه:  -صذ اهلل ظؾقه وشؾم-فؼد ظَده افـبي 

َُُيَاِوُزََحـَاِجَرُهْؿ،ََيْؼتُُؾقَنََأْهَؾَاإِلْشََلِم،ََوَيَدظَُ» َٓ َِضئِْضِئََهَذاََؿْقًماََيْؼَرُءوَنَافُؼْرآَنَ ـْ قَنََأْهَؾَاألَْوَثاِن،َإِّنَِم

تُُفْؿَأَلَْؿتَُؾـُّفْؿََؿتَْؾََظادٍَ ـْ ََأْدَر ـْ
َافّرِمقِّة،َفَئِ ـَ ََمََيْؿُرُقَافّّسْفُؿَِم ـَ َاإِلْشََلِمَ ـَ ]مّتػق ظؾقه، وافؾػظ دّسؾم «. َيْؿُرُؿقَنَِم

(4603]). 

: !!(ؿةـؾ، وإكام ؿول ) -صذ اهلل ظؾقه وشؾم-مع أن ذا اخلويكة هذا مل ُيْشِفر شقًػو، ومل ُيؼوتِل افـبي 

 .«ْلَاظد»

وؿد تّتوبع ظؾامُء احلديٌ يف ذِـر هذا احلديٌ يف أول أبواب ذم اخلوارج وصػوهتم، كذـر مـفم ظذ شبقل 

 ادثول ٓ احلك:
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  ذـَر هذا احلديٌ يف أول بوب )َمن َتَرَك ؿّتول اخلوارج فؾّتََلُفف، -رمحه اهلل-اإلموم افبخوري :

 وأن ٓ يـػَر افـوُس ظـه(.

  ذـره يف أول بوب )ذِـر اخلوارج وصػوهِتم(.-رمحه اهلل-افـووي : 

  ذـره ـلول حديٌ يف بوب )ؿّتول اخلوارج وادُؾحدين(.-رمحه اهلل-افبغوي : 

  ذـره يف أول بوب )أصل اخلوارج وصػوهتم(.-رمحه اهلل-أبو كعقم إصبفوين : 

وَجه   -يعـي ذا اخلويكة-بل افعجى أكه  »وفذفك ؿول افشقخ افعالمي حمؿد بن صوفح افعثقؿغ: 

وهذاَأـُزَ، «اظدل، هذه ؿّسؿي مو ُأريَد هبو وجه اهلل»، وؿول فه: -صذ اهلل ظؾقه وشؾم-افطعن إػ افرشول 

َأخذَافّسقَػَظذَ َما َهذا َيعـل: َويؽقنَبافؼقلَوافؽَلم، َيؽقنَبافّسقػ، دفقؾَظذَأنَاخلروجَظذَاإلمام

: -رمحفام اهلل-]من تعؾقؼه ظذ رشوفي اإلموم افشوـوين «. رَظؾقف،َفؽـفَأكؽ-صذَاهللَظؾقفَوشؾؿ-افرشقلَ

 /أ ([2رؾع إشوضغ يف حؽم آتصول بوفّسالضغ ) افؼيط : »

: هل اخلروج ظذ إئؿي يؽون بوفّسقف ؾؼط، -حػظه اهلل-وؿد ُشئل افعالمي صوفح بن ؾوزان افػوزان 

 ذهتم وافّتظوهر ضدهم؟أم يدخل يف ذفك افطعن ؾقفم، وحتريض افـوس ظذ مـوب

ذـركو هذا فؽم، ؿؾـو: اخلروج ظذ إئؿي يؽون بوخلروج ظؾقفم بوفّسقف، وهذا »: -حػظه اهلل-ؾلجوب 

ويؽقنَبافؽَلم:َبّسبِفؿ،َوصتؿفؿ،َوافؽَلمَؾقفؿَيفَادجافس،َوظذَادـابر،َهذاَهيقِجَافـاسَأصد اخلروج، 

خروج،َؾافؽَلمَخروج،َكعؿوحيثفؿَظذَاخلروجَظذَويلَاألمر،َوُيـَِؼصَؿد ]حمورضة  .«رَافقٓةَظـدهؿ،َهذَا

هـ، وادودة موجودة ظذ ادوؿع افرشؿي  4341-4-4أفؼوهو افشقخ بؿّسجد ادؾك ؾفد بوفطوئف بّتوريخ 

 فؾشقخ، بعـوان: )صور اخلروج ظذ إئؿي([ .

، أم يؽون بوفّسقف ؾؼطهل اخلروج ظذ احلؽوم  :-حػظه اهلل-افراجحي ُشئَل افعالمي ظبدافعزيز و

ضريق اإلظالم  يطوفى بّتغقر ادـؽرات ظالكقًي ظنَمن ، أو افظؾم مثالً  ن يـّتؼدـؿَ  و؟يؽون بوفؾّسون أيًض 

 ؟وافؼـوات افػضوئقي
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بذـرَادعايبََاويؽقنَأيًضَ، ظذ افوٓة يؽون بوفؼّتول وبوفّسقف اخلروجكعم ، » :-حػظه اهلل-ؾلجوب 

ضَافـاسَتبغََِهذهَألنَذـرَادعايبا؛َوؽرهأيفَافشبؽةََ؛أوَيفَاإلكسكتَ،أوَؾققَادـابرَ،وكؼهاَيفَافصحػ

 .روجَظؾقفؿيفَاخلَا،َثؿَتؽقنَشببًَاحُلّؽامَيف

َخرجَظؾقفََ-ريضَاهللَظـف-أمرَادممـغَظثَمنَ َبغَافـاسَ(رافثقا)دا إكه  :، وؿوفواكؼواَمعايبفَأوًٓ

 افصالة يف ، وأتمَ افّتؽبر، وأخذ افزـوة ظذ اخلقليف  وخوفػفام، ؿرؿبؾه أبو بؽٍر وظ افذين افشقخغ خوفف

 .وؿّتؾوه ببقّتهثم أحوضوا  (،افثوار)ؾوجّتؿع  ،.. ؾجعؾوا يـؼوهنو، وأظطوهم افوٓيوتافّسػر، وؿّرب أوفقوءه

َ-حُلؽامَوافقٓةاَمعايب-ؾنذاَُكؼتَادعايبَ،َادعايب،َهذاَكقٌعَمـَاخلروجَؾَلَُيقزَفإلكّسانَأنَيـَؼَ

بقهؿَظؾقفؿ،َؾخرجَافـاسَافقٓةَوأفََّ،َأبغَضَويفَافشبؽةَادعؾقماتقةَ،وادجَلتَ،ويفَافصحػَ،ظذَادـابر

َ. ([289ؾراجحي )صـ ف «ادخّتور يف أصول افّسـيرشح ». اهـ ]«افـاسَظؾقفؿ

 ؿّسؿغ:واخلروُج ظؾقفم يـؼّسم إػ »: -رمحه اهلل-وؿول افعالمي أمحد افـجؿي 

 خروٌج ؾعع بوفّسقف ومو يف معـوه. -4

إػَاخلروجََ،َويؼدَحَؾقفؿ،َويذمفؿ،َدظقةًَخروٌجَؿقيل:َأنَيتؽؾَؿَاإلكّساُنَيفَوٓةَاألمر -2

 ( [ .14فؾؿزين )صـ  «ؾّتح افرب افغـي بّتوضقح رشح افّسـي». اهـ ]«ظؾقفؿ

، ؾؿن ادعؾوم أّن افػعَل يّسبؼه افؽالمُ  ،* 

 بوفؽالم وافّتشفر، وـام ؿقَل: -أوًٓ -افؽبرة تبدأ  وأن افػّتَن افعظوم واحلروَب 

ى ...  ـَ ـََلمَُؾنَِن افـَوَر بوفُعوَدْيِن ُتْذ  وإِّنَاحَلْرَبََأّوُُلاَ

َٓؿؼّته ضبقعي احلول: أكه وكحن كعؾم ظؾم افقؼغ ب»: -رمحه اهلل-ؿول افعالمي ادحؼق ابن ظثقؿغ 

َوؿدَشبؼفَخروجَبافؾّسانَوافؼقل  .يؿؽـَخروجَبافّسقػَٓإ

َهـاكَيشءَ َيؽقن َأن بد َٓ َيثرهؿ، َيشء َبدون َاإلمام َحياربقن َشققؾفؿ َيلخذوا َأن َيؿؽـ افـاسَٓ

 افواؿع.، ؾقؽون اخلروج ظذ إئؿي بوفؽالم خروًجو حؼقؼي، دَفً ظؾقه افّسـي، ودّل ظؾقه يثرهؿ،َوهقَافؽَلم
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اخلروجَبافّسقػَؾرٌعَظـَاخلروجَبافؾّسانَأمو افّسـي ؾعرؾّتؿوهو، وأمو افواؿع: ؾنكو كعؾم ظؾم افقؼغ: أن 

ظذَاإلمامَ)بؿجردَأخِذَافّسقػ(،وافؼقل ٓبدَأنَيؽقنَتقضئةَومتفقد:َؿدحَيفَاألئؿة،َ ،َألنَافـاسَملَخيرجقَا

َوحقـئَِ َوحؼًدا، َافؼؾقبَؽقظًا َمتتؾئ َثؿ َدحاشـفؿ، َافبَلءوشس َحيصؾ تعؾقؼه ظذ رشوفي اإلموم ]من «. ٍذ

 /أ ([.2، ) افؼيط : «رؾع إشوضغ يف حؽم آتصول بوفّسالضغ» افشوـوين:

: هل اخلروج ظذ احلوـم بوفؼول ـوخلروج بوفّسقف -حػظه اهلل-وؿد ُشئل افعالمي صوفح افػوزان 

 شواء بّسواء؟ ومو احلؽم بوخلروج ظذ احلوـم؟

بؾَاخلروجَبافّسقػَمستبَؾلجوَب: اخلروج ظذ احلوـم بوفؼول ؿد يؽون أصد من اخلروج بوفّسقف، 

وَُٓيقزَفإلكّسانَأنَحيثَافـاسَظذَاخلروجَظذَوٓةَ، اخلروج بوفؼول خطٌر جًدا،  ظذَاخلروجَبافؼقل

، ؾفو أصد من قَمَبعدَوافؼتالهذاَشببَيفَمحؾَافّسَلحَؾَاألمقر،َويبّغضَوٓةَأمقرَادّسؾؿغَإػَافـاس،َؾننَّ

،  وربَمَيّسببَمحؾَافّسَلحاخلروج بوفّسقف: ٕكه ُيػِّسد افعؼقدة، وُُيِرش بغ افـوس، وُيؾؼي افعداوة بقـفم، 

 كعم. ]ادوؿع افرشؿي فؾشقخ، مودة بعـوان: )اخلروج ظذ احلوـم بوفؼول أخطر من اخلروج ظؾقه بوفّسقف([.

هل يؽون اخلروج ظذ وٓة : -حػظه اهلل-بقع بن هودي ظؿر اددخع وُشئَل افشقخ افعالمي ادجوهد ر

 إمر بوفؽالم أو ٓبّد من اخلروج ظؾقفم بوفّسقف؟

: افؽَلمَيفَهتققجَافـاسَوتثقيرهؿَوصحـفؿَوإفؼاءَافبغضاءَبغَافـاسَاخلروجَبافؽَلم؛َبدايةَُ»ؾلجوب: 

َمـَافّسقػ، َؿدَتؽقنَأصّد َؾتـة َت هذه ّ -وهلذا ظبد اهلل بن إبوض  ،اَظَّمَيفَافـػقسعبرًَماَيؽقنَافّسقػَٓإ

وهم ، ي (يَ دِ عَ رؿي شؿوهو: ) افؼَ وؾِ  ك افـوس بوفؽالم،ّد من اخلوارج، يعـي ُيِر عَ يُ  -ةدَ عَ رئقس اإلبوضقي من افؼَ 

 ؿّسم افػّتووى[ -. ]ادوؿع افرشؿي فؾشقخ ـون افـوس بوفؽالميعـي ُيِر  ،من اخلوارج

 وافواؿع يشفدان ظذ ذفك. شقٌف بال فّسون!!، وافّتوريُخ  ؾال ُيعؼل من جفي افـظر

َزوًرا -بدأ بوفؽالم: بوفطعِن ؾقه وافّتشفِر به  -ريض اهلل ظـه-ؾوخلروَج ظذ شقدكو ظثامن بن ظػون 

 .-ريض اهلل ظـه وأرضوه-، حّتى اكّتفى بؼّتؾه صفقًدا صوبًرا -وهبّتوًكو
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-إن ُظثْاَمن أخذهو بغر حق، وهذا َوِِصّ رشول اهلل : »ـون يؼول ٕتبوظه ؾفو هو ظبداهلل بن شبن افقفودي

َاألمرَ، -صذ اهلل ظؾقه وشؾم َوأطفروا َأمرائؽؿ، ََظَذ َبافطعـ َوابدءوا َؾحِرـقه، َاألمر َهذا َيف ؾاهنضقا

َاألمر ََهَذا َإَِػ َوادظقهؿ َافـاس، َتّستؿقؾقا َادـؽر، َظـ َوافـفل -436/ 3. ]توريخ افطزي )«بادعروف،

434.]) 

افقوم إٓ شـي أشالؾفم من اخلوارج ادػّسدين افذين  -)افثوار(-عوُل ادّتظوهرين وادعّتصؿغ ؾفل أؾ

 يطوفبوكه بوفّتـحي؟!! -ريض اهلل ظـه-ثوروا ظذ ظثامن 

َأ َظَذ ُظثْاَم »َعْن َظوِمِر ْبِن َشْعٍد، َؿوَل: ؾَ  :وؿد حتؼق مو أراده ابن شبن وَن َأَوَل َمِن اْجَسَ ـْطِِق افَّسقِِ  ودَ َن بِ ـَ

َمَر  افَّسوِظِدَي، َمَر بِِه ُظثْاَمُن َوُهَو َجوفٌِس يِف َكِدِي َؿْوِمِه، َويِف َيِد َجبََؾَي ْبِن َظْؿٍرو َجوِمَعٌي، َؾَؾاَم  ابن َظْؿٍروي جبؾ

َذا! َؿوَل: ُثَم َأْؿبََل َظَذ ُظثْاَمَن، َؾَؼوَل: َواهللَِ َؼْوُم، َؾَؼوَل َجبََؾُي: مِلَ َتُرُدوَن َظَذ َرُجٍل َؾعَ افُظثْاَمُن َشَؾَم، َؾَرَد  ـَ َذا َو ـَ َل 

َن بَِطوَكّتََك َهِذهِ الَ َْٕضَرَحَن َهِذهِ  ـَ ـُِؼَك َأْو َفّتَْسُ  .وِمَعَي يِف ُظ

تَ يى بطوكأَؿوَل ُظثْاَمُن:  َرْ َرُ افـَوَس، َؾَؼوَل: َمْرَواُن ََتَ ََتَ
َتُه! َوَظبُْد اهللَِ ْبُن َظوِمِر ! ؾو اهلل إِيِن َٕ َرْ ُه! َوُمَعوِوَيُي ََتَ

َتُه! ِمـُْفْم مَ  َرْ َتُه! َوَظبُْد اهللَِ ْبُن َشْعٍد ََتَ َرْ َرْيٍز ََتَ ـُ صذ اهلل ظؾقه -ن كزل افؼرآن بدمه، وأبوح رشول اهلل ْبِن 

 َدَمُه. -وشؾم

َف ُظثْاَمُن، َؾاَم َزاَل افـَ ئَِغ َظَؾقِْه إَِػ َهَذا َؿوَل: َؾوْكَكَ  ([ .3/400]توريخ افطزي ) .«قَْومِ افوُس ُُمَْسِ

ًَ «. ٓ ُأِظُغ َظَذ َدِم َخؾِقَػٍي َأَبًدا َبْعَد ُظثْاَمنَ »وؿد ؿوَل َظبِْد اهللَِ ْبِن ُظَؽقٍْم:  َؿوَل َؾُقَؼوُل َفُه: َيو َأَبو َمْعبٍَد َأَو َأَظـْ

َرََمَّساِويِفََظْقًكاََظَذََدِمفَِ»َظَذ َدِمِه؟ َؾَؼوَل:  ـْ (، وأخرجه ابن 0/441]رواه ابن شعد يف افطبؼوت )«. إِِِّنَألَُظُدَذِ

 (، وؽرمهو[.0/402أيب صقبي يف مصـػه )

، وفؽـه اظّتز ذفك من اإلظوكي ظذ -ريض اهلل ظـه-ؾعبد اهلل بن ُظَؽقْم مل يزد ظذ أن ذـَر مّسووئ ظثامن 

 دمه.
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 -ريض اهلل ظـه-ودو ؾّتح اخلوارج الفول بوَب افؼ يف زمون ظثامن »: -رمحه اهلل-بن بوز ؿول افعالمي ا

ظذَظثَمنَظؾـًا وافػّسود افذي ٓ يزال افـوس يف آثوره إػ افقوم، حّتى حصؾً ظظؿتَافػتـةَوافؼتالَ: وأكؽروَا

ؿّتل مجٌع ـثر من افصحوبي ، وبلشبابَذفؽَ-ريضَاهللَظـفَم-وظعَ وُؿتؾَظثَمنافػّتـي بغ ظع ومعوويي، 

«. بلشبابَاإلكؽارَافعؾـل،َوذـرَافعققبَظؾـًا،َحتكَأبغضَافؽثرونَمـَافـاسَويلَأمرهؿَوؿتؾقهوؽرهم 

 ([.8/244]ُمؿوع ؾّتووى ابن بوز )

، بل * 

 إهنم يعدون افدظوَء ظؾقفم دفقالً ظذ ابّتداع افرجل وؾّسود معّتؼده.

ًَ افرجل يدظو ظذ افّسؾطون: ؾوظؾم أكه صوحى هوى، وإذا رأيً -رمحه اهلل-ؿول افزهبوري  : )إذا رأي

(. ]رشح افّسـي فؾزهبوري صـ  -إن صوء اهلل تعوػ-افرجل يدظو فؾّسؾطون بوفصالح: ؾوظؾم أكه صوحى شـي 

444.] 

ََكُه إَِذا َصُؾَح اإِلَموُم َأِمَن »َؿوَل افُػَضقُْل بن ِظقَوض: و ِٕ َٓ يِف إَِموٍم:  ًْ ِِل َدْظَوٌة ُمّْسّتََجوَبٌي مَلْ َأْجَعْؾَفو إِ وَك ـَ َفْو 

ُئ َظَذ َهَذا »َؿوَل اْبُن ادُبَوَرِك: «. افباَِلُد َوافِعبَودُ  َسِ ، َمْن ََيْ كَ َيو ُمَعِؾَم اخلَْرِ ]رشح أصول اظّتؼود أهل افّسـي «. َؽْرُ

 ([.4/494والامظي فالفؽوئي )

هل من مـفٍ افّسؾف كؼد افوٓة من ؾوق ادـوبر؟ ومو مـفٍ : -رمحه اهلل-وُشئل افشقخ افعالمي ابن بوز 

 افّسؾف يف كصح افوٓة؟

َألنَؾلجوَب:  َوذِـرَذفؽَظذَادـابر؛ ذفؽَُيػيضَإػَفقسَمـَمـفجَافّسؾػَافتشفرَبعققبَافقٓة،

، وفؽن افطريؼي ادّتبعي افػقىضَوظدمَافّسؿعَوافطاظةَيفَادعروف،َويػيضَإػَاخلقضَافذيَيرضَوَٓيـػع

ظـد افّسؾف: افـصقحي ؾقام بقـفم وبغ افّسؾطون، وافؽّتوبي إفقه، أو آتصول بوفعؾامء افذين يّتصؾون به حّتى 

 ([.8/244]ُمؿوع ؾّتووى ابن بوز ) ُيوَجه إػ اخلر.
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ؾلين هذا ممن يؼول: افؾفم أركو ؾقه ظجوئى ؿدرتك، وأركو ؾقه يوًمو ـقوم ؾرظون وهومون وؿورون... إػ 

 ؽر ذفك ؟!!

وفألشف: أكك ترى ـثًرا من افـوس ٓ يرؾعون أصواهتم بوفّتلمغ يف افؼـوت وؽره يف مجقع إدظقي 

 -م، ؾفل همٓء ظذ مؾي أهدى من مؾي حمؿد إخرى، ـام يرؾعوهنو ويضُجون هبو ظـد افدظوء ظذ وِل أمره

 أم أهنم مػّتّتحو بوب ضالفي؟!! -صذ اهلل ظؾقه وظذ آفه وشؾم

: ؾرَب ـؾؿٍي ٓ ُيؾؼي افرجُل هلو بوًٓ: َؾقُْؽّتَُى هبو من * 

 .-صذ اهلل ظؾقه وشؾم-أهل شخطه إػ يوم يؾؼوه، ـام صَح ذفك ظن رشول اهلل 

اإلؾّسوُد ؿد يؽون بوفقد وؿد »مبقِـًو خطورة افؾّسون:  -رمحه اهلل-وفذفك ؿول صقُخ اإلشالم ابن تقؿقي 

، ـام أن مو يصؾحه افؾّسون من إديون وماَُيػّسدهَافؾّسانَمـَاألديانَأضعافَماَُتػّسدهَافقديؽون بوفؾّسون، 

 ([.481ذ صوتم افرشول )صـ ]افصورم ادّسؾول ظ«. أضعوف مو تصؾحه افقد

: هل اخلروج ظذ احلوـم بوفؼول ـوخلروج بوفّسقف -حػظه اهلل-وؿد ُشئل افعالمي صوفح افػوزان 

 شواء بّسواء؟ ومو احلؽم بوخلروج ظذ احلوـم؟

، بل اخلروج بوفّسقف مستى اخلروجَظذَاحلاـؿَبافؼقلَؿدَيؽقنَأصدَمـَاخلروجَبافّسقػؾلجوَب: 

، وٓ َيوز فإلكّسون أن ُيٌ افـوس ظذ اخلروج ظذ وٓة اخلروجَبافؼقلَخطٌرَجًدال ، ظذ اخلروج بوفؼو

ؾفقَأصدَمـَإمور، ويبَغض وٓة أمور ادّسؾؿغ إػ افـوس، ؾنن هذا شبى يف محل افّسالح ؾقام بعد وافؼّتول، 

،  ؿ،َوربَمَيّسببَمحؾَافّسَلحاخلروجَبافّسقػ؛َألكفَُيػِّسدَافعؼقدة،َوحُيِرشَبغَافـاس،َوُيؾؼلَافعداوةَبقـف

 كعم. ]ادوؿع افرشؿي فؾشقخ، مودة بعـوان: )اخلروج ظذ احلوـم بوفؼول أخطر من اخلروج ظؾقه بوفّسقف([.

 *

 !همٓء اخلوارج افَؼَعِدَيي مو خرجوا بوفّسقف!!، ؾَؿن هم اخلوارج افَؼَعِدَيي؟
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ويزيـوا : بذـر مثوفبفم وافّتشفر بعقوهبم: ظذ حؽومفم هم افذين هيقِجون افـوَس  افَؼَعِدّية(:اخلقارجَ)

 .وفؽـفم ٓ يرون اخلروَج بوفّسقف ،ظؾقفم اخلروَج 

«. افَؼَعِدَيي: افذين يزيـون اخلروج ظذ إئؿي، وٓ ُيبورشون ذفك»: -رمحه اهلل-ؿول احلوؾظ ابن حجر 

 [.319]هدي افّسوري صـ 

َٓ يَرْوَن اخُلُروَج بل يزيـوكه: »-أيًضو-وؿول  وُكوا َيُؼوُفوَن بَؼْوهلْم، َو ـَ ]ؾّتح «. وافؼعديي: ؿوٌم من اخلََواِرج 

 ([.4/342افبوري ٓبن حجر )

وارج، ـوكوا ٓ ُيرون بوحلرب، بل ُيـؽِرون ظذ أمراء الور حّسى افطوؿي، افَؼَعُد: اخل: »-أيًضو-وؿول 

 .([8/429]هتذيى افّتفذيى )«. ويدظون إػ رأهيم، ويزيـون مع ذفك اخلروج وُيّسـوكه

، وهم افذين -بػّتحّتغ-ـون من رءوس اخلوارج من افؼعديي »وؿول يف ترمجي )ِظْؿَران بن ِحَطون(: 

 ([ .1/242. ]اإلصوبي يف متققز افصحوبي )«ج ظذ ادّسؾؿغ، وٓ يبورشون افؼّتولُيّّسـون فغرهم اخلرو

َٓ »: -رمحه اهلل-وؿول افّسقوضي  ِظْؿَراُن ْبُن ِحَطوَن ِمَن افُؼْعِدَيِي اَفِذيَن َيَرْوَن اخُلُروَج َظَذ إَئَِؿِي، َو

وَن َذفَِك   ([.4/496. ]تدريى افراوي )«ُيبَورِشُ

 ([ .1/243. ]اإلصوبي )«مسوٌك، فّسوء اظّتؼوده وُخبٌ مذهبه»وهلذا ؿول ؾقه افّدارؿطـّي: 

ظن  274وهمٓء اخلوارج افؼعديي أخبٌ ؾِرق اخلوارج: ؾؼد روى أبو داود يف مّسوئل اإلموم أمحد صـ

ٌُ اخلوارج»أكه ؿول :  -أحد أئؿي افّسؾف-ظبداهلل بن حمؿد افضعقف   «.َؿَعُد اخلوارج هم أخب

 * 

 :-حػظه اهلل-صوفح آل افشقخ  افعالميؿول 

 اخلروج ظذ وِل إمر يؽون بشقئغ:»

َأوَتّسقيغَاخلروجَظؾقف.َ،واظتؼادَوجقبَاخلروجَظؾقفَ،افصقرةَاألوػ:َظدمَافبقعة
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اظتؼاًداَوملَيعـي: -(: ـانَيرىَافّسقػ) :ذهبَإفقفَبؼقُلؿوهذاَهقَافذيَـانَافّسؾػَيطعـقنَؾقؿـَ

 [ .(379فؾشقخ صوفح آل افشقخ )ص « إحتوف افّسوئل بام يف افطحوويي من مّسوئل». ]...«عبايَِيَُ

بافّسقػَظذََـانَيرىَاخلروَجَيعـي:  ()ـانَيرىَافّسقَػَوؿوهُلم: : »-رمحه اهلل-ؿول احلوؾظ ابن حجر 

فؾّسؾف ؿديم، فؽن اشّتؼر إمر ظذ ترك ذفك: دو رأوه ؿد أؾه إػ أصد مـه: ؾػي ، وهذا مذهٌى أئؿةَاجلقر

 ([ .2/288]هتذيى افّتفذيى )«. وؿعي احلََرة ووؿعي ابن إصعٌ وؽرمهو ظظٌي دن تدبر

-(، ومـفم ـون يرى افّسقف) :وؿدحوا ؾقفم بؼوهلموحَذروا مـفم،  ،من افرواة ووؿد َضَعَف إئؿي مجعً 

 )احلّسن بن صوفح(. -بقل ادثول ٓ احلكظذ ش

ًُ َأَبو َمْعَؿٍر َيُؼْوُل:ؾعن  ـَو ِظـَْد َوـِقٍْع،  َظبُْد اهللِ بُن َأمْحََد بِن َحـْبٍَل: َشِؿْع َـُ ـِ َب ـِ ََحَّس ـْ َؾَؽاَنَإَِذاََحّدَثََظ

ٌَ َحَّسٍن؟، َؾَؼوَل: َمو َفُؽم َٓ َصافٍِح،ََأْمَّسْؽـَاََأْيِدَيـَا،ََؾَؾْؿََكْؽتُْبَ  !َتؽّتُُبْوَن َحِدْي

ـَاَنََيَرىَافّّسقَْػ. ََؾَؼاَلَفَُفََأِخلَبِقَِدهََِهَؽَذا،ََيْعـِل:ََأّكُفَ

ًَ َوـِقٌْع.  ([ .7/403]شر أظالم افـبالء ) َؾَّسَؽ

َ ـَاَنََزائَِدُةََُيْؾُِسَيِفَادَّْسِجِد،وظن بِْؼ بن احلوِرث ؿول:  ـِ َاْب ـِ  َحٍل،ََوَأْصَحابِف.حُيِذُرَافـّاَسَِم

ـَاُكقاََيَرْوَنَافّّسقَْػ.َؿوَل:   ([ .7/403]شر أظالم افـبالء ) َو

َر احلََّسُن بُن َصوفٍِح ِظـَْد افثَْوِرِي، َؾَؼوَل:  َظْن َأيِب ُكَعقٍْم، َؿوَل:وَ 
-َذاَكََرُجٌؾََيَرىَافّّسقَْػََظَذَُأّمِةَُِمَّؿٍدَُذـِ

 ([ .7/404]شر أظالم افـبالء ) .-َشّؾؿَََصّذَاهللََُّظَؾقِْفَوََ

ُبْوِظُي:  ـَاَنََخْرًاَفَفََُوَؿوَل َأمْحَُد بُن ُيْوُكَس افَرْ ََصافٍِح،َ ـُ َب ـُ ُك الُُؿَعَي،  فَْقَمَلَُْيقفَِدَاحَلَّس ، َوَيَرىَافّّسقَْػََيْسُ

ْيَن َشـًَي، َمو َرَأيُّتُه َرَؾَع َرْأَشُه إَِػ  َر افُدْكقَو.َجوَفّْسُّتُه ِظْؼِ ـَ ، َوَٓ َذ
ِ
 ([ .7/401]شر أظالم افـبالء ) افَّساَمء
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!! ؿول مل خيرج بوفّسقف ؿطظذ احلّسن بن صوفح رؽم أكه هذا افـؽر من افّسؾف  ـَل  -رظوَك اهلل-ؾّتلمل 

 َزَموكِِه فُِظْؾِؿفِ : )-رمحه اهلل-اإلموم افذهبي 
ِ
وَن َيَرى احلََّسُن اخُلُرْوَج َظَذ ُأَمَراء ََماََؿاَتَؾَم َوَجْوِرِهم، ـَ ـْ

َوفَؽِ

 ([ .7/474(. ]شر أظالم افـبالء )َأَبداًَ

َ:-حػظه اهلل ورظوه-هذا، وؿد ُشئل افشقخ افعالمي صوفح افػوزان 

ٓ اخلروج  اخلروجَظذَاحلاـؿَهقَاخلروجَادّسؾحَؾؼطيف إحدى افؼـوات افػضوئقي أن أؾتكَأحدَافدظاةَ

 ؟ادظوهرات، ؾفل هذا افؽالم صحقح يف

َؾلجوب:

َظؾؿ َبغر َيتؽؾؿ ، اهلل أظؾم إن ـون جوهالً ؾـرجو اهلل أن هيديه ويرده إػ افصواب، أمو إن ـون هذا

 و ؾـرجو اهلل أن يعومؾه بام يّسّتحق، وأن يؽػي ادّسؾؿغ رشه.مغرًض 

ويلَاألمرَوشبابَويلَاألمرَهذاََاَظذَمحؾَافّسَلح،َبؾَافؽَلمَيفَحؼاخلروجَظذَاإلمامَفقسَمؼصقرًَ

، هذا خروٌج ظؾقه وحتريٌض ظؾقه، وشبُى ؾّتـٍي ورش، ؾوفؽالم ٓ يؼل خطورة ظن افّسالح، وـام خروٌجَظؾقف

 ؿول افشوظر:

 وإنَاحلرَبَأوُُلاَـَلمَُ ...ؾنن افـّوَر بوفعودين ُتذـى 

ويؽقنَبافؽَلم،َويؽقنَحتكَؾاخلروجَظذَاإلمامَيؽقنَبافّسَلح،َ، وو رضوًش ُرّب ـؾؿي أثورت حربً 

ظتؼاد:َإذاَاظتؼدَأكفَُيقزَاخلروجَظذَويلَاألمرَؾفذاَصاركَاخلقارج،َهذهَظؼقدةَاخلقارج . ] فؼوء مػّتوح بٓا

 هـ [ 4342-3-44بّتوريخ 

َأوًٓ:َخروٌجَبافؼؾب:

 ومثافف:َؿقلَافّسؾػ:َ)ـانَيرىَافّسقَػ(.وهو اظّتؼود ظدم اإلموم، أو اظّتؼود اخلروج ظذ احلؽوم، 
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َثاكقًا:َخروٌجَبافؾّسان:

،َوأوُلَخروٍجَيفَاإلشَلمَـانَومثافف:َ)اخلقارجَافؼعدية(وهو افّتفققٍ واإلثورة وذـر ادثوفى وادعويى، 

َبافؽؾؿةَوهقَخروجَذيَاخلقيكة.

َفّسقػ:ثافثًا:َخروٌجَبا

وهقَماَكّصَظؾقفَأئؿةَوهو اخلروج بوفعؿل ظذ اإلموم شعقًو يف ؿّتؾه، أو إزافّته، وهو ادؼصوُد أصوفًي، 

َافّسـة.

كون اخلروج ظذ احلؽوم يف هلمٓء ادشغبغ ادّتعودغ افذين ُي بثَلثةَأشئؾةوبعد هذا افّتػصقل كّتوجه 

 افّسقف.

 أن يلتوا بجواٍب يواؾق مو أصؾوه من )أّن اخلروَج ٓ يؽون إٓ بوفّسقف(. أمفؾفؿَثَلثَشـقاتوأكو 

 مو معـى ؿول افّسؾف: )ـون يرى افّسقَف(؟ افّسماُلَاألول:

 َمن هم )اخلوارج افؼعديي(؟افّسمالَافثاِّن:َ

مو هو كوع اخلروج افذي ؿوم به أول خورجي يف اإلشالم )ذو اخلويكة افّتؿقؿي( مع  افّسمالَافثافث:

 ؟-صذ اهلل ظؾقه وشؾم-اهلل  رشول

: -رمحه اهلل-اإلموم أبو بؽر اإلشامظقع ؿول  ،(اخلروج بوفّسقف)ظذ يف مصـػوهتم فؼد كَّص بعُض إئؿي 

رمحه -افصوبوين أبو ظثامن ؿول اإلموم و، [10(. ]اظّتؼود أهل افّسـي صـ وَٓيرونَاخلروجَبافّسقػَظؾقفؿ)

، وإن رأوا مـفم افعدوَل ظن افعدل إػ الور واحلقف(. ]ظؼقدة وَٓيرونَاخلروَجَظؾقفؿَبافّسقػ: )-اهلل

 ([.94افّسؾف أصحوب احلديٌ )ص
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 أّن اخلروَج حمصوٌر يف افّسقف!! -إْن أحّسـو افظن به-ؾظن بعُض َمن مل ُيّسن افػفَم 

 وأوُل خروج يف اإلشالم ـون بوفؽؾؿي؟!!ـقف يؽون اخلروج حمصوًرا يف افّسقف وفعؿري 

اخلوارج )وهم  كوًظو من اخلوارج -ؿدياًم -ذـروا  افّسؾف وأئؿي افّسقفوـقف يؽون حمصوًرا يف 

 ومع ذفك ظَدهم افعؾامء إحدى ؾرق اخلوارج بل أخبثفو؟!! بوفّسقفافذين ـوكوا ٓ يرون اخلروج  (افؼعديي

َ

َ َمصـػاهتؿَاألئؿةبعضَََكّصََأّن َوـَلمَ(اخلروجَبافّسقػ)ظذََيف َُُمَْؿٌؾ، َـَلٌم ذِـرَيفََافّسؾِػََهذا

َرَِػََـَْمََُيفَمصـػاهتؿَ)اخلروج( َظـَ)افؼتال( ًَدا َبِادُبَِغِ َافَعَؿُؾ ََؾَقَجَب ، َادُْجَؿِؾََظَؾقْفَُِمبَِغٌ هذهََإزافةَُو،ََوَتـِْزيُؾ

َظـَطاهرهاَادؼتيضَفؾحك.َ-)اخلروجَبافّسقػ(-افؾػظةَ

( ـام حؽى ذفك ظـه يفَافـِّّسقئةإكَمَافرباَحديٌ: ) -رمحه اهلل-وبؿثل هذا افّتلويل تلّول اإلموُم افشوؾعي 

 ([ .44/21]اكظر رشح افـووي ظذ مّسؾم ) -رمحه اهلل-اإلموم افـووي 

َ: )-رمحه اهلل-ؿول إموم أهل افّسـي والامظي، اإلموم أمحد بن حـبل  -4 َٓ ََو َافُّسْؾطَان َحيؾَؿتاُل َٓ َو

 [.30ؾعل َذفِك َؾُفَو ُمبّْتَدع ظذ ؽر افّّسـي وافطريق(. ]أصول افّسـي صـ  ، َؾَؿناخلروُجََظَؾقِْفَألحدَمـَافـّاس

هَبوِري و -2 ، وذفك -وإنَجاروا-وَٓحيؾَؿتالَافّسؾطانَواخلروجَظؾقفَ: )-رمحه اهلل-ؿول اإلموم افَزْ

اصزوا ٕيب ذر: )اصز وإن ـون ظبًدا حبشقًو(، وؿوفه فألكصور: ) -صذ اهلل ظؾقه وشؾم-ؿول رشول اهلل 

َافّسؾطانحّتى تؾؼوين ظذ احلوض(.  َؿتال َافّسـة ، ؾنن ؾقه ؾّسود افدين وافدكقو(. ]رشح افّسـي وفقسَمـ

 [.18فؾزهبوري صـ 
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َ: )-رمحه اهلل-وؿول اإلموم افـووي  -4 ََظَؾقِْفْؿ َاخلروُج َاألئؿة-َوَأّما َؾَحَرام بِنمِْجَوِع  َوؿِتَاُلؿََْ-يعـل:

وُكو ـَ  ([.42/229ا َؾَّسَؼي َطودَِِغ(. ]رشح افـووي ظذ مّسؾم )اُدّْسؾِِؿَغ، َوإِْن 

وَن -رمحه اهلل-وؿول صقُخ اإلشالم ابن َتقِْؿقَي  -3 ـَ ََيَرْوَنَْشُفوُر ِمْن َمْذَهِى َأْهِل افُّسـَِي َأهَنُْم ادَ : )َوهِلََذا  َٓ

ْؿَبِافّّسقِْػَاألََُروَجََظَذَاخُلَ ًْ َظَذ َذفَِك  ئِّؿِةََوؿِتَاَُلُ اَم َدَف ـَ وَن ؾِقِفْم ُطْؾٌم  ـَ ٌُ افَصِحقَحُي إَ َوإِْن  ّْسّتَِػقَضُي ادُ َحودِي

 ([ .4/494(. ]مـفوج افّسـي افـبويي )-َصَذ اهللَُ َظَؾقِْه َوَشَؾمَ -َظِن افـَبِِي 

َوإِْن َطَؾُؿوا َأْو َجوُروا َمو  - ئِّؿةَِاألََُروِجََظَذَاخُلََمَراِءَوََاألَُؿِتَاِلَهَنُْقُه َظْن ): -رمحه اهلل-ابن افؼقم  وؿول -1

اَم ُهَو افَعظِقِم َوافَؼِ افَػَّسودِ افَأَؿوُموا افَصاَلَة، َشًدا فَِذِريَعِي  ـَ ْم  ْؿََواؿُِع: َؾنَِكُه َحَصَل بَِّسبَِى افَؽثِِر بِِؼّتَوهِلِ ؿِتَاُِلِ

ََظَؾقِْفؿَْاخُلَوََ ُٕ وِف َمو ُهْم َظَؾقِْه، وَ َأْضَعوُف َأْضعَ  ُروِج وِر إَػ ا إَذا ُبويَِع »ِن، َوَؿوَل: أَمُي يِف َبَؼوَيو تِْؾَك افُؼُ

 [ .(4/420)]إظالم ادوؿعغ  .(ِػّتْـَيِ افَشًدا فَِذِريَعِي « َخَر ِمـُْفاَم أؾِقَػّتَوِن َؾوْؿّتُُؾوا اخلَ 

-وهذا يدل : (ؿّتول)، وهـوك (خروج).. إًذا هـوك (افؼّتول)و (اخلروج)افعطَف بغ  -رظوَك اهلل-ؾّتلمل 

 -رمحفم اهلل-ؾوفّسؾُف  كه ؿد يؽون بؼّتوٍل أو بغر ؿّتوٍل:ؽَر حمصوٍر يف افّسقف، وأ ظذ أن اخلروَج  -بجالء

 .بقَـوا حرمي ؿّتول افّسؾطون خصوًصو واخلروج ظؾقه بلي صورةٍ من افصور ظؿوًمو

 ومل يشسط اخلروَج - فؾخروج ظدة صور بلنّ  -رمحه اهلل-ابن تقؿقي ّرَصَح صقُخ اإلشالم  بل فؼد

ََحِد ؾِقاَم هَنَى اهللَُ َظـُْه ِمْن: -بوفّسقف ِٕ ةَِ: ؾؼول: )َوَأَمو َأْهُل افِعْؾِم َوافِديِن َوافَػْضِل َؾاَل ُيَرِخُصوَن  َٓ َمْعِصقَِةَُو

َ األُُمقِر،ََوِؽِشِفْؿ، ـْ اَم َؿْد ُظِرَف ِمْن َظوَداِت َأْهِل افُّسـَِي َوافِديِن َؿِدياًم َوَحِديثًو  افُقُجقهََِواخُلُروِجََظَؾقِْفْؿ:َبَِقْجِفَِم ـَ

ِهْم(. ]ُمؿوع افػّتووى )  ([.41/42َوِمْن ِشَرةِ َؽْرِ

َافُقُجقهَِدو ـون فؽالمه ) -زظؿوا-ؾؾو ـون اخلروُج حمصوًرا يف افّسقف  ـْ َِم ( َواخُلُروِجََظَؾقِْفْؿ:َبَِقْجِف

 ؾّتلمل.معـى، 
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ََتـصقُصَ َ(اخلروجَبافّسقػ)ظذَيفَمصـػاهتؿَبعضَاألئؿة كٌصَظذَأصِدَاخلروجَ)اخلروجََإكَمَهق؛

َافـفائلَاألـز( َاف: »-صذ اهلل ظؾقه وشؾم-ذفك مثل ؿوفه و، ـُ َُحّْس َ»، و«احَلُجََظَرَؾة»و، «ُؾِؼَاخُلَِزُ ـُ افدي

َ، وؽرهو من افـصوص.«افـصحقة

 أكواع اخلروج. أظظمؾؽام أّن حّسن اخلؾق أظظم خصول افز، ؾؽذفك اخلروج بوفّسقف هو 

 وـام أن أظظم أرـون احلٍ هو يوُم ظرؾي، ؾؽذفك اخلروج بوفّسقف هو أظظم أكواع اخلروج.

إكه خيرج من : »-صذ اهلل ظؾقه وشؾم-: )وؿد ؿول افرشول -رمحه اهلل-ؿول افعالمي افػؼقه ابن ظثقؿغ 

، يعـي: مثؾه، وهذا أـز دفقل ظذ أن اخلروج ظذ «  هذا افرجل َمن ُيؼر أحدـم صالته ظـد صالتهِضئِْض 

فؽـه   -ظؾقه افصالة وافّسالم-اإلموم يؽون بوفّسقف، ويؽون بوفؽالم، هذا مو َأَخَذ افّسقَف ظذ افرشول  

قَاخلروجَبافّسقػ،َؾؿرادهؿَوماَُيقجدَيفَبعضَـتبَأهؾَافّسـة،َمـَأنَاخلروجَظذَاإلمام:َهأكؽر ظؾقه، 

َافـبلَ َذـر َـَم َاألـز(، َافـفائل َ)اخلروج َهق َويؽقنََ-صذَاهللَظؾقفَوشؾؿ-بذفؽ: َيؽقنَبافعغ، افزكا

األظظؿ:َهقَزكاَاحلؼقؼة،َهقَزكاَافػرج ـَافزكَا افػرج »، وهلذا ؿول : باألُُذن،َويؽقنَبافقد،َويؽقنَبافِرجؾ،َفؽ

-بورة من بعض افعؾامء: هذا مرادهم. ]من تعؾقؼه ظذ رشوفي اإلموم افشوـوين ؾفذه افع«. ُيصِدؿه أو ُيؽِذبه

 /أ ([2افؼيط : « ) رؾع إشوضغ يف حؽم آتصول بوفّسالضغ: »-رمحفام اهلل

: هل اخلروج ظذ إئؿي يؽون بوفّسقف ؾؼط، -حػظه اهلل-وؿد ُشئل افعالمي صوفح بن ؾوزان افػوزان 

 فم، وحتريض افـوس ظذ مـوبذهتم وافّتظوهر ضدهم؟أم يدخل يف ذفك افطعن ؾق

باخلروجَظؾقفؿَبافّسقػ،َوهذاَ: ذـركو هذا فؽم، ؿؾـو: اخلروج ظذ إئؿي يؽون -حػظه اهلل-ؾلجوب 

، ويؽون بوفؽالم: بّسبِفم، وصّتؿفم، وافؽالم ؾقفم يف ادجوفس، وظذ ادـوبر، هذا هيقٍِ افـوس أصدَاخلروج

حمورضة وِل إمر، وُيـَِؼّص ؿدر افوٓة ظـدهم، هذا خروج، ؾوفؽالم خروج، كعم. ] وُيثفم ظذ اخلروج ظذ
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هـ، وادودة موجودة ظذ ادوؿع افرشؿي  4341-4-4أفؼوهو افشقخ بؿّسجد ادؾك ؾفد بوفطوئف بّتوريخ 

 [ .فؾشقخ، بعـوان: )صور اخلروج ظذ إئؿي(

 

ذفك ٕن : وثؿرةَافؾّسانكٌصَظذََإكَمَهق؛َ(اخلروجَبافّسقػ)ظذَيفَمصـػاهتؿَبعضَاألئؿةََتـصقُصَ

 ُيعؼل من جفي افـظر شقٌف بال فّسون!! الؾإػ افّسقف،  -وٓبد- ػِض افؾّسون يُ 

ٓ بوخلروج بوفؽالم وهو اإلكؽور افعؾـي ظذ افوٓة، وافّتشفر بلخطوئفم  ٓ ُيصل إ إّن اخلروج بوفّسقف 

 قفم، وافّتوريخ وافواؿع يشفدان ظذ ذفك. وؿد ؿقَل:ظذ ادـوبر، وإيغور صدور افعومي ظؾ

ى ...  ـَ ـََلمَُؾنَِن افـَوَر بوفُعوَدْيِن ُتْذ  وإِّنَاحَلْرَبََأّوُُلاَ

 هذا افذي يريد اخلروج بوفّسقف ظذ اإلموم ٓ خيرج إٓ إذا تؽؾم، وإٓ ـقف َيّتؿع افـوس؟!!

وكحن كعؾم ظؾم افقؼغ بؿؼّته ضبقعي »ادعـى: موِضًحو هذا  -رمحه اهلل-ؿول افعالمي ابن ظثقؿغ 

 احلول: أكه ٓ يؿؽن خروج بوفّسقف إٓ وؿد شبؼه خروج بوفؾّسون وافؼول.

َهـاكَيشءَ َيؽقن َأن بد َٓ َيثرهؿ، َيشء َبدون َاإلمام َحياربقن َشققؾفؿ َيلخذوا َأن َيؿؽـ افـاسَٓ

 ي، دَفً ظؾقه افّسـي، ودّل ظؾقه افواؿع.، ؾقؽون اخلروج ظذ إئؿي بوفؽالم خروًجو حؼقؼيثرهؿ،َوهقَافؽَلم

ؾنكاَكعؾؿَظؾؿَافقؼغ:َأنَاخلروجَبافّسقػَؾرعَظـَاخلروجَبافؾّسانَأمو افّسـي ؾعرؾّتؿوهو، وأمو افواؿع: 

بدَأنَيؽقنَتقضئةَومتفقد:َؿدحَيفَاألئؿةَ،َ وافؼقل،َألنَافـاسَملَخيرجقاَظذَاإلمامَ)بؿجردَأخِذَافّسقػ(َٓ

َمتت َثؿ َدحاشـفؿ، َافبَلءوشس َحيصؾ َوحقـئٍِذ َوحؼًدا، َافؼؾقبَؽقظًا ]من تعؾقؼه ظذ رشوفي اإلموم «. ؾئ

 /أ ([2افؼيط : « ) رؾع إشوضغ يف حؽم آتصول بوفّسالضغ: »-رمحفام اهلل-افشوـوين 

: هل اخلروج ظذ احلوـم بوفؼول ـوخلروج بوفّسقف -حػظه اهلل-وؿد ُشئل افعالمي صوفح افػوزان 

 مو احلؽم بوخلروج ظذ احلوـم؟شواء بّسواء؟ و
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بؾَاخلروجَبافّسقػَمستبَؾلجوَب: اخلروج ظذ احلوـم بوفؼول ؿد يؽون أصد من اخلروج بوفّسقف، 

َاخلروجَبافؼقلَخطٌرَجًدا ، وٓ َيوز فإلكّسون أن ُيٌ افـوس ظذ اخلروج ظذ وٓة ظذَاخلروجَبافؼقل،

شببَيفَمحؾَافّسَلحَؾقَمَبعدَوافؼتالإمور، ويبَغض وٓة أمور ادّسؾؿغ إػ افـوس ،  ، ؾفو أصد من ؾننَهذَا

اخلروج بوفّسقف ، ٕكه ُيػّسد افعؼقدة وُُيَرش بغ افـوس ويؾؼي افعداوة بقـفم وربام يّسبى محل افّسالح، كعم. 

 ]ادوؿع افرشؿي فؾشقخ، مودة بعـوان: )اخلروج ظذ احلوـم بوفؼول أخطر من اخلروج ظؾقه بوفّسقف([.

هل اخلروج ظذ احلؽوم يؽون بوفّسقف ؾؼط، أم : -حػظه اهلل-ُشئَل افعالمي ظبدافعزيز افراجحي و

ًي ظن ضريق اإلظالم يطوفى بّتغقر ادـؽرات ظالكقَمن افظؾم مثالً، أو  ن يـّتؼدـؿَ  و؟يؽون بوفؾّسون أيًض 

 وافؼـوات افػضوئقي؟

بذـر ادعويى  وكعم ، اخلروج ظذ افوٓة يؽون بوفؼّتول وبوفّسقف، ويؽون أيًض »: -حػظه اهلل-ؾلجوب 

ضَافـاسَتبغََِهذهَألنَذـرَادعايبو: وؽرهأيف افشبؽي  :أو يف اإلكسكً ،أو ؾوق ادـوبر ،وكؼهو يف افصحف

 .روجَظؾقفؿيفَاخلَااحُلّؽام،َثؿَتؽقنَشببًََيف

َخرجَظؾقفََ-ريضَاهللَظـف-أمرَادممـغَظثَمنَ َبغَافـاسَر(افثقا)دا إكه  :، وؿوفواكؼواَمعايبفَأوًٓ

افصالة  ؿبؾه أبو بؽٍر وظؿر، وخػض صوته يف افّتؽبر، وأخذ افزـوة ظذ اخلقل، وأتمَ  افذين افشقخغ خوفف

يـؼوهناافّسػر، وؿّرب أوفقوءه، وأظطوهم افوٓيوت..  يف َ.وؿتؾقهَببقتفثؿَأحاضقاََ(،افثقار)ؾاجتؿعََ،ؾجعؾقَا

َ-حُلؽامَوافقٓةاَمعايب-ؾنذاَُكؼتَادعايبَ،َادعايب،َهذاَكقٌعَمـَاخلروجَؾَلَُيقزَفإلكّسانَأنَيـَؼَ

افـاسَافقٓةَوأفّبقهؿَظؾقفؿ،َؾخرجََبغَضَويفَافشبؽةَادعؾقماتقة،َأَ،وادجَلتَ،ويفَافصحػَ،ظذَادـابر

 ([ .289ٓبن افبـو رشح افراجحي )صـ  «ادخّتور يف أصول افّسـي»]َ. اهـافـاسَظؾقفؿ

ّرَصح بعض افّسؾف أن ُمرد ذـر مّسووئ احلوـم تمدي إػ اخلروج ظؾقه بوفّسالح، ؾعن هالل فؼد بل 

َؿوَل َؾُقَؼوُل َفُه: َيو َأَبو «. ٓ ُأِظُغ َظَذ َدِم َخؾِقَػٍي َأَبًدا َبْعَد ُظثْاَمنَ »بن أيب محقد، ظن ظبد اهلل بن ُظَؽقْم أيب معبد ؿول: 

ًَ َظَذ َدِمِه؟ َؾَؼوَل:  َر َمَّسوِويِه َظْوًكو َظَذ َدِمهِ »َمْعبٍَد َأَو َأَظـْ ـْ ]رواه ابن شعد يف افطبؼوت «. إِيِن َُٕظُد ذِ

 (، وؽرمهو[.0/402ػه )(، وأخرجه ابن أيب صقبي يف مصـ0/441)
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َإكَمَهقََتـصقُصَ َمصـػاهتؿَظذَ)اخلروجَبافّسقػ(؛ َيف َببعضَبعضَاألئؿة مـَبابَتعريػَافقء

بام يّسّتحؼه من إفوهقي وافربوبقي : إؾراُد اهلل بوفعبودة(، مع أكه إؾراُد اهلل هذا مثل ؿوهلم: )افّتوحقدُ و، أؾراده

 وإشامء وافصػوت.

افقشائؾَُلاَأحؽامَؾنكه من ادؼرر ظـد أهل افعؾم أن ) خلروج ادحَرم هو اخلروج ادّسؾح ؾؼط،هى أن ا

 .(: ؾنذا ـون اخلروُج بوفّسقف حمرًمو ـوكً افوشوئل ادػضقي إفقه حمرمًي أيًضوادؼاصد

حمّرمي: افقُء إذا ُحّرم ـوكً افوشقؾي إفقه وؾوفوشوئل ادوصؾي فؾخروج احلؼقؼي تلخذ حؽم اخلروج، 

 يمدي إػ اخلروج ؾفو خروج. ،أو اظّتؼودٍ  ،أو ؾعلٍ  ،ؿولٍ  ؾلُي 

ـانَاخلروجَ: »-حػظه اهلل-ؿول افعالمي صوفح  آل افشقخ  أحؽامَادؼاصد؛َؾنذَا ؿالَافعؾَمء:َافقشائُؾَُلَا

َأيًضا َِمرمًة َوافظـقة َافؼطعقة َـاكتَوشائؾف وج ظؾقه ]مؼطع بعـوان: )احلوـم ادّسؾم ٓ َيوز اخلر«. ِمرًما

 مطؾًؼو ٕي شبٍى من إشبوب([.

وؿد ُظؾم بوفّتجربي ومن خالل أؿوال أهل افعؾم افّسوبؼي أن اخلروَج بوفّسقف ٓبد أن يّسبؼه خروٌج 

 بوفؽالم.
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ِةَ: )-رمحه اهلل-ؿول ابن ظبدافز  ـَ ََبَر ـْ َءَإَِػََؿائِؾِفَِافإِّنَِم بقون افِعؾم وؾضؾِه  . ]جومعُ (ِعْؾِؿََأْنَُتِضقََػَافّقْ

 وادؼوٓت افرشوئل وافؽّتى: )هذه خالل من هذا افبحٌإظداد اشّتػدُت يف  ، وؿد([2-922)

 :(وادحورضات

َبافّسقػرشافةَ) -4 َيؽقنَٓإ  فعع ظبدافعزيز موشى. (افردَظذَصبفةَأنَاخلروجَٓ

 دحؿد ظبدافعؾقم آل مويض. (افّسؾػقةَمـفجَرباِّن،َوفقّستَحزًباَشقاشقًاـتابَ) -2

 دحؿود ظبداحلؿقد اخلوِل. (وافردَظذَمشايخَافثقراتَ،يـاير36َصبفاتَحقلَأحداثَـتابَ) -4

]وادؼول مـشور  لامل احلورثّي.(َشمالَ/َـقػَكعرفَاخلقارجَوكؿقزهؿَيفَادجتؿع؟مؼالَ) -3

 ظذ مـّتديوت كور افقؼغ[ .

1- (َ َمؼال َبافؼؾبَوبافؾّسان َيؽقن َاخلروج ]وادؼول  ٕيب ظبد افرمحن حمؿد ظطو. (وبافػعؾإكَم

 مـشور ظذ مـّتديوت كور اإلشالم افّسؾػقي[ .

َوِمؿدَظبدَادؼصقدَىفَاخلروجََٓردَافشقخَهشامَافبقذَظذَِمؿدَحّسان)َؾقديقَبعـقانمؼطعَ -0

َبافّسقػ  ]وادؼطع مـشور ظذ افقوتقوب بـػس آشم[ . .(يؽقنَٓا

َ)َؾقديقَبعـقانمؼطعَ -7 َبافّسقػظذَمََردًا َيؽقنَٓإ ظذَماَـتبتفَاَووتعؾقؼًََ،ـَؿالَأنَاخلروجَٓ

]وادؼطع مـشور ظذ افقوتقوب بـػس  (.ادكيَافققمَظـف،َُيقبَافشقخَِمؿدَـَملَافّسققضل

 آشم[ .

ًُ ؾقه ـالمَ ؽَر أّن  ل ؾقه يف ممفػوهتم ظذ أّن )اخلروج بوفّسقف( مل أَر َمن ؾّص  كِصفمافعؾامء يف  الزء افذي تلّوف

ًُ ؾؿن اهلل وحده، وإْن أخطلُت ؾؿـي ومن افش واهللَ أشلل أن ، قطونافّتػصقل ادذـور يف افبحٌ، ؾنْن أصب

َيغػر ِل.

َوـتبف/أبقَظبدافرمحـَمحديَآلَزيدَادكيَّ

َم3123َ-7-26هـ،َادقاؾؼ2543ََمـَصعبان36َََاألحد


